
Audiência Pública para discussão do projeto de Lei do Plano Diretor 
Municipal de Roseira 

23-11-2016 
Câmara Municipal 



O que é Plano Diretor?

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para

a ocupação da cidade.

É o processo de discussão pública que analisa e avalia a cidade que temos, para

depois podermos formular a cidade que queremos.



Por que fazer o 
Plano Diretor?
PRIMEIRO...

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

(...)

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

(...)



Ter Plano Diretor é...

REFLETIR sobre UM caminho com mais conhecimento da realidade...

ESCOLHER o caminho... As pedras fundamentais para desenvolver...

NOMEAR ... Papéis e responsáveis...

EXECUTAR AÇÕES PRIORITÁRIAS... Com impessoalidade, lógica e eficiência ... 
EXECUTAR POLÍTICAS realmente PÚBLICAS...

PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICA ... 

GERAR QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO!



Participação Popular 
Obrigatória!

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades
nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes
Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.



INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E 
PRÁTICOS DO PLANO DIRETOR

Na Prática...O Que Poderá Constar Do
Plano Diretor?

1. Criação DE ZEIS (Ex.: Criação de Fundo de Habitação)

2. Criação de áreas de Lazer (Ex.: Criação de Parque Linear)

3. Criação de áreas para infraestrutura (Ex. obras viárias e de mobilidade)

4. Regras para construção, crescimento da cidade (Ex.: regras de expansão)

5. Áreas definidas para Regularização fundiária (Ex.: RESIDENCIAL VILA VELHA e PASIN; 
Bairro BARRETINHO; RESIDENCIAL ESPERANÇA e BELA VISTA)

6. Áreas de Preservação Ambiental e Cultural (Ex.: MAHIC – Roseira Velha, APA Rio

Paraíba)

7. Definição de Diretrizes de Desenvolvimento Econômico (Ex.: Criação de Macroárea de

Desenvolvimento Econômico)



INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E 
PRÁTICOS DO PLANO DIRETOR

O Plano Diretor 
Municipal de Roseira 



MACROZONEAMENTO 





























“O Plano Diretor é uma lei especial da Cidade!”

Vai se tornar o livro de receitas do Gestor Municipal na 
Governança da Cidade, nos próximos 10 anos.



Cristiane Ap. de Paiva Bittencourt

Advogada - Mestre em Direito Urbanístico

Natalia dos Santos Moradei

Arquiteta e Urbanista – Mestre em Paisagem e Ambiente


